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\.. P'lyatı 5 SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Sofya 8 (a.a } - Bqlraristaoda ba
yat rittiltçe pahalılaş naktadır. Bilhassa 
ithalat efyasıoıo da fiyatları durmadan 
yükaeliyor. Bu ribt eşya fiyatları 1939 a 
niıbetle yüzde 216 yükselmiştir. 

~---- .,/ 

-
• • 

Hükumete borçlu olduğun hububatı 15 Ağustosa kadar ofise teslim etmek bir vatan 
ödevidir. Bu Ödevi yerine getirmek te senin asil karekterinin icabıdır • _çukurovalı 

-------------------------·------------------------~------------------~ ~...__..,.,.._..~~~~~=--~~-·~--=~~~~~~~~,~ • • MiLLi ŞEF 
Memleket içinde 
geni bir tetkik 
gezisine çıktılar 

Ankarjl 8 (Husu 9i) - Reisicumhur Milli Şefimiz lımrl lnönü dün 
ICece snnt 23 tc memleket dohilindo bir tetki" seyahati yapmak üzere 
Kayseri islikaındinde Anl'. arııdııo harekf't bu~·urmuşlnrdır. Cumhur • Rei 
sirniı. gıırda Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik R~oda, B"şve'ıil 
Şüloü Sar cotlu, GeMl Kurm!\y Başltanı Mareş"I Fevzi Çakmak, v~. 
killer, Cumhuriyet Halk Partisi genel sekreteri ve umumi idare heyeti 
•ınt.ırı, meb'oslar, genernller, Ankara Valisi ve garnizon koruutaoı, An· 
kara ~mnlyet müdürü ve mrrltez komutanı ve diğer askeri ve mülki 

erkan hrafıodıı.n uğurlanmışlardır. 

Doğuc~phe 
sinde Çtıfpı 
.şan Alman 
kuflvetleri, 
ilt!rligebil-

mek için bir 
çok nehir
lerden de 
aşmak zor
luğunda ka 

lıgor. Foloğ 
,.of. cenup· 
to bir ne• 
hir üzerine 
köprü kur
maia uğra 
şan Alman 

köprücii kol 
lannı gös
teriyor. 

;""---~----~--~~~~--- ~--~--~--------------
Alman yada KAğlt 

satışları 
Hükumet el koy 

rna kararını kaldı 
rıyor 

................... 

Askeri 
şefler 

lstanbul'da paçavra 
ıfabrlkası kurulacak 1 

Almanlar 
Maykop'a 
yaklaş ta 

Büyük Don kaflsind• 
Alman kıtalorı yeni
den taa,uza geçti 

Arıkara 8 (Hnsnsi muhabiri· 
ınizden) - Hü'dlmet gıda mad· 
delerinden başka el l:oydoğu di 

ier maddelerin ser est bırakılma11 
hııkkmdaki kararları vekiller he
yetinin tasvibine ıuamuştor. Bu 
arada kağıtlara el koyma hükmü 
de kaldırılmaktadır. 

Bu ıuretle kiğıdın her türlü 
alım ıahcn işleri ıı~rbest bırakıl
mıt olacaktır. ....._ _____________ __ 
Askeri ceza 

kanunu 
Ek kanun projesi 

meriyete girdi 
Ankara 8 (Hoıusi muhabirimiz 

den) - Askert ecza kanonun•. ek 
kanun projesi neşredilrrek merıye· 
te girmiıtir. Kanun metni şudur: 

t - A: Fevkalade halin, se· 
ferberliğin vtya harp halinin de 
Yamı müddetince askeri bir hizmet 
yaparken Milli Müdafaa vasıtalarına 
veya askeri ihtiyaçlara taalluk e· 
den taahhüt, imal, İc;şa, alım, sa· 
tım, teılim, tesellüm, nakil, mubafa 
2a veya tevzi yabnt celp, 1evk ve 
ınaayene gibi işlerde zimmet, ihti 
liı, irtikip, rü,vet veya hıuızhk 
ıuç !arından birioi işleyenler on 
ıeoeden aşağı olmamak üzere 
•iır hapiı v e y a müebbet 
ağu hapis cezaaiyle birlikte 
beşyüz liradan nşağı olmamak ü 
tere ağır para cezaıiyle cezalandı-
rılırlar. Şu k•dar ki: 

Para cezası hiç bir halde te 
ınin olunan menfaatin iki mislin
den az olamnz. 

B - Vahim hallerde ölüm ce 
ıaıı hükmolunur. 

C - Bu mr.ddode yazılı liUÇ· 

lardao husule gelen veya buıulü 
kasdolooan zarar hafif ise «A• fak 
raıına röre hükmedilmesi lizım 
relen muvakkat hapiı ve para 
ceu11 yarıya, Pek az işe üçte bi· 
re indlrılllr. 

Madde 2 - Fevkalide halio, 
ıeferberlik veya harp halinin de 
"•mı ınUddetince Milli Müdafaa 
Vaııtalarıoa yeya aakeri ihtiyaçlara 
taaUak eden i~lerde buıuıi kanun
lara röre kendi kendilerine tevdi 
edilen vazifcıleri yaparken ba ka· 
nunda yazılı ıuçları işleyen, aıker 
olınıyan şahıslar hakkında da unıo 
illi mahkemelerce birinci maddede 
)a:aılı cezalar tatbik olunur. 

Şehrimize gelenler 
Parti MUfettişimiz Mardin meh• 

11111 B. Halit Onaran meba1ları· 
:ur.dan Ali Münif Y t:ı~ena, Damar 
crıkoila Ve İçel meboıo Tarhan 
~al Berilter dünkü ekıpr~ıle 

•• .ız. &"•lmiflerdlr, 

toplant_ısı 

İçtimaa Göring 
başkanlık etti 

Maruf bir Japon komutanı
nın Monıolidantı ıeliıi , 
Rusqaga ka,şı Japon taar
ruıur:un başlamak üıe1e 

oldujunu gösteriyor 

Ankarn 8 (Radyo gazetesi) 
Çörçllin Moskovaya iittijl henüz 
Loodrada ne teyit edilmiş, ne de 
yalanlanmıştır. Bununla beraber , 
Moıkovada bulnndliiu israrla sÖy· 
lenmektedir. 

Ruzveltin şabıi milme11ili Ge 
ueral Bradli. Amerikanın Ankara 
Büyük Elçiıi Ştaynbard, Amerika 
nın ve logiltereoin Kuybişcf büyük 
elçileri Moıkovaya gitmişlerdir. 

Mihver mahfilleri bu toplantıyı 
hayıra yormuyorlar. Berlin, hususi 
bir tefıirden kaçıomakla beraber, 
lnıiltere başvekilinin daima buh 
rantı zamanlarda seyahat ettigini 
hatırlatarak bu ziyaret etrafındaki 
hükmün verilmesini halka bıra
kıyor. 

lnrilizler lçtimaıo Udnci cep 
heyle alikah olduj-tınu ileri ıürü• 
yorlar. Bu toplanhdn, Japonların 
Ruıyaya karşı açacakları harbin 
de görüıüldiliü tahmin ediliyor. 

Japonların Mançuryaya aaket 
yığaıakta oldukları bildirilmektedir, 
Londrada\ti Çin kaynakları, maruf 
Japon komutanı General Yamaşi 
to'9'lll Monıolistana reldiiioi ha 
ber vermekte, bu gelişi Rusyaya 
karşı taarruzla alikalı rörmeltte· 
dirler. 

Dlier taraftan, Japon sözcü
süne röre, Rusya, yardım yetişti· 

rllmedlii takdirde mütareke lmza
layacatını Anl'lo • Sakıonlara bil· 
dirmiştir. Mamafi bu haberi teyid 
edecek biç bir malOmat l'elme. 
miıtir. Moskova toplanbıı etrafın. 
daki bütün haberler müıbet malO· 
mattan ziyade tabıniolere dayan· 

maktadır. 

Berliode de Alman askeri şef· 
terinin bir içtima akdettiti haber 
veriliyor. Mırefal Görina-'in riya. 

18t ettiii bu toplantıda Hitlerdeo 
baıka bütün Nazi şefleri hazır 
boluomoşlardır. 

Aorlo • Sakıon mahfilleri bu 
içtimaı da ikinci cepheyle allkah 
l'Örüyorlar. 

Fran11zların endişe içinde ol-
duklar. a-elen haberlerden anlaşıl
maktadır. ikinci cephe meselesi 
Fran112: halkı ara11nda bir beye 
can uyandırmaktadır. Vişi hükO· 
metine menıup aalibiyetli politika 

Ankara 8 (Hosuıi x-~ ~ Burüne kadar 

muhabirimizden)- s •• b k ./ b •k k • harice gönderil· 
Süm•rbauk umum Umer aU , J a 71 anzn ma l- mekte olan paçav 

müdürll'ğ'ii Roırıan· / • • R d /d ular bundan ıon 
yadan bir paçavra ne erını omanga an satına ı '4 lıtaobol'da ku-
fabrikıısı satın al -= ~ · __....._ ~ ~ ~=== -=--::o::;.. ~ - rulacık olan bu-

m•şhr, Fabrikanın tezrahları sökülmeie başlamıştır. fabrikada iplik va kamaş . haline relecektir. Ônü· 
Ônümüzdek.i ay içinde bu tezgah ve makineler ls-
tıanbula taşınmıtj'a başlanacaktır. Bo işleri tanzim et 
mek üzere bir Türk heyeti Romanya'da bulunmaktadır. 

müzdeki senenin ilk aylarında 

geçeceği umulmaktadır. 

fabrikanın faaliyete 

Memurlara 

verilecek kuma, 

Ankara 8 (Hus ısi muhabiri · 
mizdm) - Memurlara ve ailele· 
rine verilecek olan elbiselik ka· 
maş . imali için hnarlıldar yapıl· 
maktadır. 

!Ticaret V ekiletin 

SOmerbank, imal etmekte ol
duiu muhtelif tipleri allkadar ma· 
kamların tctlcilıine arı11decel& ve 
bunların içerisinden btğenilen bir• 
tip, dijer fabrikalarda da imal 
edilecek tir. 

----------------------------
Hind 

kongresi 
217 reyle 

icra komitesinin ka
rarını kabul etti 
Ankara 8 (Radyo fUfltMi) -

Bombayda toplanan Hind korırr11ıi 
13 muhalife karşı 217 reyle icra 
komiteıioio kararını kabul etmiştir. 
Gandi, Hindistan Kral Vekiline 
mektop ynzar~k konrreuin kararoı 
bildirmiştir. logiltere bu k.ararı ka
bul edemiyeceğine göre, Gandinin 
başk;nlıiında pasif mukavemet 

başhyacaktır. ____________ ...... __________ __ 
adamları, halkı bir Anrlo · Sakson 
i.tili teşebbüsüne yardımdan vaz 
geçirecek mahiyette demeçlerde 
boluomaktadırlar. 

Loodra 8 (a.a) - Londradald 
Hollanda kaynaklarından Lildirildl· 
iioe 2öre, Hollanda'daki Alman 
işgal kuvvetleri komotanlıiı bir do 
aıeçle Hollanda milletine yooi bir 
ihtarda bulunmuıtur. 

Demeçte deniliyor ki: 
cl.tili kuvvetlerine yardım 

edenler kurşuna diıilecektir. lıtill 
~uvvetlerile çarpışmalısr olarken 
evlerinden dışarıda bulunacaklar 
da kurşuna dlıileccıktir.» 

Demeçte bolirtildijioe fÖre, 
Brltaoya hava kovvetlerioden pa· 
raşlltle Hollanda'ya ineo lnıilizlere 
Hollandalılar para ve elbise yar
dı.ınnda bulonmuılar ve bunlara 
ııiınacak yer 1rö.termişlerdlr. Bo· 
no yaparken yakalananlar karfana 

diıllmi§tir. 

de vazife taksimi 
Fiyat mürakabe ve mücade
le iş/erile iç ticaret umum 
müdürlüğü uğraşacak 

Ankara 8 (Hoınsi muhabiri· 
mizden) - Riyaset teşkilatı azası 
tahakkuk ettikten sonra mahalli 
belediyelerce rörülecek işlerin ti · 
caret vekaletindeki mevzuları da 
vekaletin mevcut büoyeıi içeriıine 
rlrmiş olacaktır. Bo takdirde fiyat 
mürakabe ve mücadele lşlerile iç 

ticaret umum müdürlüiü, iıtiblald 

tanzime müteallik mevzularda leş· 
kllitlandırma umum müdilrlüiü, 

General Dö Gol 
Kahlreye gitti 

Londra 8 (a.a) - General Dö 
Gol'ün Kahireye rittiii haber ve 
riliyor. Londradaki reaa:ıi mahfillere 
ıöre, bu, Afrika ve Suriyedeki hür 
Franıızlarla temas etmek makaa· 

dıyle General'in yaptıırı ziyaretler· 
den biridir. General Dö Gol Lib· 
ya'da Birelhakim muharobelerine 
iştirrk eden lutaları teftiş edecektir. 

Hür Franııılar Şefinin uçakla 
1eyahat ettiii zanediliyor. Bu veıi· 
leyle, General'in ıreçen sene orta. 
4arkta tam 5 ay kaldır• ve ancak 
eylOlda Loodraya döndüğü batır· 
lahlmaktadır. 

-----------------..--------
Belgrat imar edlllyor 

Budapeşte 8 (a.a} - Belrra. 

dın yeniden imarına büyük ölçüde 

başlanmıtbr. Şehrin merkez mahal 

leleri yeniden yapılacaktır. loşaat 

malzemeıioin mühim bir k111111 teh 

rin zenrin ııoıfı tarafından temin 

edilecektir. lcşaat mauafı milyon 

larca dolan balacakhr. 

idbalita ait işlerde dış ticaret da· 
iresi reisliği vazıfedıu kılınacak, 
diier müteferrik itler de vekaletin 
bu işlerle aliltalı teşkilatına bai · 
laoacaktır. 

Dıter taraftan, iaşe müsteşar· 
lıiıada işleri ıörülen ticaret ofiti, 
dış ticaret dairesinde; toprsk mah · 
ıolleri ofüi ile petrol ofisi de teş 
kilitlandırma uoıum müdilrlüiünde 
işlerini yürüteceklerdir. 

Amerikanın harp ve 
mllll mUdafaa maaraflar1 

Vaşinrton 8 (a.a.) - Büdçe 
dairesinden bugün verilen malOma 
t. röre, Birleıik devletl•rde milli 
müdafaa ve harp ihtiyaçları ıçıo 
1 bu:irao J 940 dan 30 haziran 
1943 tarihin• kadar urfına mezo 
niyet verilen kredilerin tutarı 305 
milyar 140 milyon 657 bin 386 
doları bulmu~tur. Bu meblaid•n 
139 milyar 770 milyonu konr-eoin 
şimdiki devresinde kabul edilaılf 
ve bu paradan 139 milyar 77~ mil 

h 6 mılyar 
yon arp maaraflarma v• d". 
400 milyonu da hükO••~ln. ıger 
masraflarına tahıl• edilaııttır. 

-Ölretn1•" okullar1na 
tal••• ahnac•k 

Her yıl olduiu ribi bu yıl da 

ötr•taıen okullarına talebe alına· 
cıktır. Bn talebelerin Türk olmaaı 

baıtalıklı olmaması, düzaün karak· 

terli bulonmaaı, bütüolemeıiz. iyi 

ve pek iyi derecede ııoıf ğ'eçmlı 

plmıları ı•rtbr. 

2 Rus şehri 
daha düştü 

Volkot cephesinde v• 

Lenlngrad 

göftUs 
önUnde 

göOUse 
muharebeler 

Berlin 8 (a.a.) - Alman te 
liği: Kafkasya bölguinde düfma 
durmadrın kovalanmaktadır. Kraa 
nodarın 30 kilometre şimal doi 
IDnda Alman kıtaları bir tan 
mevziini yarmııtır. Seri ttfkille 
miz Lava nehrine varmıştır. A 
maviı şehri ile bu şehrin 50 itil 
metre cenup batısında Kurraoey 
şehri şiddetli çarpışmalardan ı 
ra almmı~tır. 

Hava kuvvotleri, zırhlı öne 
lerimizin ileriiiode yürüyüş hali 
deki Ruı kollarına ve KaradeD 
kıyısındaki vapurlara 
miıtir. 

Sal nehrinin şimalinde Alın 
ve Ro:nen kıtaları fevkalide sıc• 
lara ve düşmanın şiddetle mukı 
vemetine r11imeıı arazi kazanmı 
lardır. Ruıı hücumlarına karşı 1. 
pılan müdafaada bu kıtalar ~ 
tauk tahrip etıniıtlr. 

Büyük Don kavıiode Alau 
kıtaları yeniden taarruza reçmiıt 
Kuvvetli bava te~killeri kara har 
ketJerine iştirak etmiş ve Don re 
leriode düşman topkıluklarını d 
j-ıtarak imha eylemlıtir. 

Rij•v lteıimindeki müdafaa 
h.arebeıi, .ce-phenin dij-er lceılıa 
raoe de sırayet etmiıtir. Çetin ı 
vaşlar devam ediyor. Mobtı 
noktalarda Raa k.,şı hücumlı 
feri püıskOrUUmilttür: Savaı oc; 
teşkilleri Bolıevikleriıı 111ker la 
ve motorlu nakliyat toplqlokları 
bir çok yerlerde hücum etmiıı 
Dllımana intanca ve malzeme 
aiır kayıplar verdirilmittir. 1 
Almııo zırhlı tllmeni 6 • 7 •i'Hto 
54 <'Oım.an tankı imha etmiştir, 

Berlın 8 (a.a.) - Aıkeri m 
fillerden ôfrenildltine röre, • 
ma~ kıtaları ırmaklarla ve d 
v~dılerle çevrilmi4 bir aahada ' 
yuk gayretler 1arfederek Mai~ 
petrol bölreaine bııla yakl 
B bMI ... , 

.u 0 genin petrol damarları z 
!1~llk~e bütün Sovyetler Biılijiı 
uçuncu relmekte ve Akceroosk 
dan başlayarak Taman yanma 
11na klldar uzamaktadır. Ba 
marlardan l~tihsal edilen Pe 
Of O 30 nisbetind• benzin ib 
eden ve Bolfevlk ordHonon Al 
yak.ıt ihtiyacım temin hoıuıo 
bliyük bir rolü vardır. Ba da11 
lardan 1938 yılında istlhsal ed 
Petrol 2 MiJyon 200 bin tondı 

- Dewamı ikincide -
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Bütün Şehit' halkının göreceği oe hegeneceii bfr ıaheser 

Yazlık Sinemada 
BU AkŞAM 

En nefis musikinin .•. Baş Döndürücü Rumbalaran ... 
Rubu okşayan şarkıların filmi olan 

Her gönülde bir Neş' e .. Her Oudakda bir 
tebessüm yaratan Şaheserler Şaheseri.. 

BAŞ ROLLERDE : 

Güzel Sesli Şahane Yıldız 

ALLAN JONES VE NANCY KELLY 

iLAVETEN: 
Mevzuunu bugünkü Harbin dehşet verici sahnelerinden 

alan ve büyük bir Vatan severlik ve kahramanlık 
mef bumunu taşıyan, Sinemanın iki büyük artisti 

LESLIE HOVARD ve DOUGLAS FAIRBANKS Jr. 
Tnrafındaa Yaratılan 

~ Düşman Elinde Esir ====: 
TÜRKÇE 

BUGÜN 

Belediye Riyasetinden 
1 - İnönü caddesinde zahire pazarında Belediyeye ait 

S4 numaralı dükkan bal haline getirilerek birisi sebzeci dük. 
kinı olarak 1-3 ıene müddetle icara verilecektir. 

2 - Senelik muhammen kira bedeli 100 lira olup mu· 
vakkat teminatı kira bedelinin O/o 7,5 ğıdır. 

3 - ihalesi Ağustosun 25 inc1 Sah günü saat onda Be· 
lediye binasındaki Belediye encümeninde yapılacaktır. 

4 - isteklilerin ihaleden evvel şartnameyi görmek ve 
muvakkat teminatlarını yatırmak üzere Belediye muhasebe 
kalemine ve ihale günü Belediye encümenine müracaatlara 
ilin olunur. 2375 9-13-18-23 

Belediye Reisliğinden: 
Sayın Hemşerilerimize 

Muayyen olan toptancı ve perakendeci kir haddinden 
fazla fiyatla mal satmak yasaktır. 

Buna riayet etmeyen tüccar ve esnaf hakkında Milli ko· 
runma kanunu hükümlerine tevfikan takibat yapılacaktır. 

Satışa arzedilen her nevi mal V-! gıda maddeleri üzerine 
fiyatı bildirir etiket konması mecburidir. 

Bir liradan fazla yapılan mubayaalarda tüccar veya es· 
naftan fatura istemek hakkınızdır. 

Bu sebeple; fazla fiyatla mal satanlar veya sataşa arze· 
denler hakkında bir şikiyetiniz olurııa derhal belediye reis
liğine, fiyat mürakabe ve iaşe bürosu şefliğine ve belediye 
müdürlüğüne sözle yahut yazı ile bildiriniz. 

:t374 9-11-13 

9 Ağustos 1942 

Her proğramı bila istisna on gun devam eden 

ASRİ Sinemanın Yazlık Bahçesinde 
SUVARE 9,30 SUVARE 9,30 

BU AKŞAM 
iki şaheserden mürekkeb zengin oe muhteşem proğram 

1 
Sinema dünyasının en parlak iki yıldızı 
CLAUDETrE CQLtjERT - JAMES STEWART ın 

Yarattıkları : Nefis bir Aşk ve güzellik şaheseri 

Hayat Güzeldir 
2 

Eylenmek, Kahkahalarla gülmek ve 
•• bütün kederleri unutmak 

UÇ Palavracılar 

At Y arışlclrında 
Dikkat: Proğram saat tam 9,15 de Başlar ------~------------_.---------------=~--------~ ............................................................ ...... 

ÜROLOG - OPERATÖR 1 Pek yakında : 
PEK YAKINDA : 

~~~llllllllllOlilllllllWllllllllllllllllllllllUllllllllllllUIIDHIUIUlllUUIUllllllllllllUIUlllllllUllUlllllllll' 

~ HavayGeceleri : 
Doktor Tahsin Ernart 

Memleket Hastahanesi Böbrek ve 
idrar Yolları Mütehassısı 

Abidinpaşa Müslim apartmanında hastalarını 

-: Gardenparti= kabııle başlamıştır. 

5 Eylfil Gecesi 
Fakir ve muhtaç talebelere yardım maktadile (ki Cemiyetinde 

gayelerinden biridir.) Adana kız ve erkek liselerinden yetişenler ce
miyeti, 5 eylOl cumartesi gecesi için bir garder.parti tertip etmiştir. 
O ·v~tiyel~r Ktz Lisf'sindf! cemivet "dasın dan tedarik edilf'b•lir. 

DOKTOR 
TurrglUlt S©y~ır 

Hergün Hastalarını HükOmet Civarı lıtikamel Eczanesi karşııında 
çıkmaz ıokıık içinde no 121 de kabul eder. 

Devlet Oemiryollan 6. ıncı işletme Artırma 
Eksiltme Komisyonu Reisliğinden : 

Haftanın Sah ve Cuma günleride öğleden sonraları fa'ıdrlere mec
cani bakılır. 

2355 

:...-------------------------------------------------~ 

Katarlarda bırakılm!ş veya esbabı tarafından alınmayarak 

daremiz nezdinde kalmış olan f'J.776 kalem muhtelif cinı eı

'8 müzayede ile ve perakende olarak 12 I 8 / 942 Çarıam· 

ıa gününden itibaren her gün saat 6 dan 18 ze kadar Ada· 

a Şehir istasyonunda satlığa çıkarılacaktır. 

Satıllk Kısrak, Tay 1 

ve Aygır 
Acele satıllk yazı 

makinesi 
G:ı.yet yeni ve Reroiogton ıoar· 

lca bir yazı ma~.inesi acale satılık· 
tır. lstiyenlerin Tahsin Bosaa ti· 
carethanesine uj'ramaları. 

Taliplerin belli gün ve saatlerde Eski istasyonda müteşekkil 

omiıyona mllracatları lüzumu ilin olunur. 

2369 8 - 9 - 11 

Kendi ç ftli(imde yıtlardaoberi 
çok itina ile yetiştird •ğim Haliı 
kan arap kısraklarla ayni zaman 
larda üç, iki ve bir yaşlarındaki 
beş adet tayımı ve bir adet de 
arap aygmmı satııcağımdan talip 

1 
olanların Ceybanda Sukıntı oğla 
Çiftlikleri idarehanesine müracaat· 

' 

ları. 
2368 7 8 9 

Adana Ziraat Mektebi Müdürlüğünd~~: 

Bu sene mektebe mUsabaka ile talebe ahnacaktır. 

1 - MUsabakaya girebilmek için isteklllerln .,ağıda yazıh ,artları haiz 
olmalar1 şartt1r. 

a - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 

b - Orta mektep devlet imtihanını vermiş olmak. 

c - Yaşı 15 ten aşağı 18 den yukarı olmamak. 

d - Hastalıktan salim olmak ve her hangi bir azasında bir arızası bulunmamak, Ziraat işlerine daya· 

mklı bir bünyeye 1ahip bulunmak. 
e - iyi hal sahibi olmak. 

Yukarıdaki şer~.ili haiz olanlar 1 Ağustos 942 den 10 EylOl 942 ye kadar bir istida ile 
mahallin en büyuk makamı' d • d d • k "d · " l"d" • veya ogru an ogruya me tep ı areııne muracaat etme ı ır. 

Müracaat istidasın11 bağlanacak vesikalar: 

1 - Hüviyet cüzdanı. 
2 - Orta mektep Oiplomis\. 

3 - Sailık raporu ve aşı kiğıdi. 
4 - iyi hal kiğıd1. 
5 - 4 + 6 ebadında 6 ad'et vesika fotoğrafı ( resim cepheden ahnauş olacak ) 

. 
2 - Mtisabaka imtihanı Matamatik, Tabiat Bı"lgisi, Türkçe, Fizik ve Kimya d 

lacaktır. 
erslerinden yapı· 

3 - Müsabaka 13 - 14 EylOI günlerinde Adana Ziraat Mektebinde yapılacaktır. 
4 - Evraklarını tamam göndermeyenler müsabakaya giremezler. 

5 - Müsabakadan bir gün evvel yani EylOlun onikinci günü ayrıca mektep hekimliğince muayene 

edilecek~ir. Muayene neticesinde bedeni ve sıhhi arızası olanlar ile ziraa.t işlerine elverişli bulun· 

mayanlar mu~baka imtihanına giremezler. 
6 - Kabul edilen tal b l d - b• 1 e e er en numuneye gore ır kefaletname a ınır. 

2337 l-10 

Bu gUnkU 
atıf mUsabakalar1 
Bu gün saat 10 da poliıroadıı 

milesseso gençlik kulüpJeri ara1ın · 
.da atış mtb'ıbıı\:aları ynpılacaktır. 

Dr. Kemal Sat1r gel dl 
Uz:un bir müdıJettenbcri va· 

tn i 'azif ıinl ifa etmeltto olan 
genç ve değerli doktorumuz Halk 
e\Iİ reisi Kcmııl Sııtır, terhis olun• 
muş v e Jün ştıhricıize dönntilştür: 

imanlar Maykop'a 
yaklaştı 

- Baştaraf ı Birlocide-
.1 Berlin, 8 (a.a)-Kafk11ya cep· 
~ hesinde Alman kıhlıırı Y eisk ve 

Arma vir'i hücumla zoptetmişlerelir. 
Berlin, 8 (a.a.) Almao kıtaları 

Kaban nehri üzeriadeıd köprübaş· 
larıadan hareketle cenup istikaıne· 
tinde ilerlemişlerc:!ir. Şimdi Maikop 
un 30 kilometre kadar şimal do 
iusuoa 2'elmiş bulunuyorlar. 

Moskova 8 (a.a} - Kızılordu· 

nun gazetesi olan Krasnaya Zvez· 
da diyor ki: • 

«Cenubta Almanların ileri ha · 
reketlerinin devamı, Sovyetler için 
büyüle bir tehlike teşkil etmekte
dir. Uiradıkları ağır kayıplara ra; 
men, Alman orduları bili kırılma. 
mıştır ve hili yavaş yavaş ilerle· 
mektedir. 

Düşmanın timdiden ve derhal 
durdorolması lizu11dır. «Emiuiz 
bir adım reri yok• demir diıipli
nimlz.in hüküm •ürdüğQ her yerde 
Almanlar, muharebeye ıoktukları 
kıt'aların miktarı ae olarsa ohun 
hiç bir terakki elde edememekte: 
dirler.• 

Moıltova 8 (a.a.) - Geceya• 
rııı teblii'ine ek olarak neıredilen 
teblij'de Almanların Rus hatları 
reriıine uçalı.larla asker indlrmeie 
ae ıekilde. teşebbüı ettikleri izah 
edilınektedır; 

Bir kesimde on cYunlcers 52:. 
uçağı aslcer yüklü olarak yerft İn 
mişl rdir. Sovyel kıt'nlnrı bu uçak. 
ların in liğl meydana hücum et
mi;ler ve 6 uçağı y.1knuşlar1 direr 
üçünü hıısara uğratmışlardsr. Bu 
uçaklarla gelen düşman kıt'aları 
da ya imha ed il rr; iş veya esir 
.alınm Jjlır. 

Karanlık Kuyu 
Doğum ve ~adın -, 

Hastahkları Mütehassısı 

Dr. Hamdi Onar 
Muayenehanesinde hastalarını ka· 

bule başlamıştır. 
Telefon: 239 

1 istiklal okulu karşısında No. 23s2 .. 

ihmal ve suisti
mal davası 

--
Muh•kemenln dUnkU celsesln
d• fabrikatör Aeım Özbllen 

dinlendi 
--Eski fiyat müraknbe ve ihzari 

Komisyon azaları ha kkında Milli 
Korunma Kanunu hükümle,ine i'Ö 

re açılan ihmal ve sui•tirual dava· 
sına dün lkiııci Asliye Cezada 
devam edildi. 

Fiyat milraltabe komisyona 
azasından yalnız Hasao Basri Ar· 
ıoy, diierlerioin de avukatları ha· 
zır bulooayordu. 

Geçen celsede dinlenmesine 
karar voril n şahitlerden Fabrika· 
tor Asım Ôzbilenin şif ahi ve me 
zun bolonan defterdarm müddeia. 
momilıkçe alınan yazılı ifadesi din 
lendi. 

Fabri"ator Asım Ôzbilen, Fi 
yal mürakebe ve ihzarı komiıyo 

nuo temamlyle müıteblik lehine ve 
fabrikat.orlar aleyhine karar ver 
miı olduğunu, yüzde onbe4 nisbeti 
üzerinden fabriKatorlara kir veril 
mosi hakkında Ticaret Vekaletinin 
bir emri balundoğu l\alde komisyon 
ların kendilerine bu kirı vermedik 
lerini, bu vaziyeti şikayet etmeleri 
Ur.erine üç fabrika sahip veya mil· 

mtıuillerinin Aııkaraya ç•i,.Jdıkl•· 
rını, fakat bir uyaım• yapılamadı 
j'ıoı ıöyledi. . . 

Ba haıaıta bır dıyecelderi olup 
olmadıkları ıorolao saçlıılardan 
Hilmi Sa.vat dedi ki: 

" Biz bütüo tetkikatımızı tica· 
ret Ulolterine tevfikan yürüttük ve 
raporlarımızı verdik. işte görüyor 
sıınuz ki mahkemeuiz huzurunda 
dinlenerı Asırn Ôzbilen ve evvelki 
celtelerde dinlenen Boıırıalı S :ılih 
ve Cıımhurivot fabrikaları miistecir 
ve ınümessilleri, bur.u tasdik eden 
Fiyat mürakobe komisyonu karar• 

larından müşlo\:ldirler. Zira verilen 
kir tesbiti keodilerini korumıyor· 

muş. Nitekim huzurunuzda , bu 
doruma Fiyat Müralabe Komiıyo 
nana şikayet ettiklerini de bildir· 
miştir. , , 

Defterdarın dün okuo3n }'azılı 
iladesi ve Milli Müdafaa verıile· 
rioin maliyet bedeline karıştırıl · 

ması icap etmeyip bunların mali 
kanonlntn rti ro ( a brik . cıların te· 
min eyledikleri kir üzerinden f ab · 
rilcatorlar tarafından verilmesi icap 
ettiği• yoluodaydı. 

Hilmi savaş ıöz aldı ve rerek 
vilayet varidat müdürü «Cemal 
Tan» ın gerekse Defterdarın şabıi 
kanaatlerinin yerinde olmadığını ıÖ)' 
ledi. Vaziyetin bir kero de Adana· 
da mevc:at buluoan 25 kadar sııoai 
fabrika ssahip vaya muhasiplerinio 
münasip görülenltrinden t«llşkil edl• 
lecek bir heyet tarafından tetki· 
kini talep etti, Neticede; Ticaret 
Vekiletindea yüzde onbet nisbeti 
üzerinden f abrikatorlara kir temloi 
yoluada Adan• fiyat milrakabe ko• 
~i•yonana bir emir felıp relmedl . 
ıln_lo ıoralmauna, l'almişse ya ıa· 
retınlıı veya atlının vilayet maka· 
mıa?~o İstenmesine ve Belediyeye 
teblıg edilip edilmedif'inin öj'reoll• 
meıiae karar verildi . 

Yine dün verilen karar mac:İ· 
bince, Gilodo, Milli Mensacat f ab· 
rikaları muhasipleri celp edilecek', 
Milli Müdafaa vergisinin umu111I 
ma1raflar meyanına ithal ediler.lc 
mi, yoksa fabrikaların kazançları 
üzeriodeo heaap olanarak mı alıo· 
dığı tt'sbit edilecektir, 

Mahakcıne ayın 12 sine bır•· 
kılmı~tır. 

lmtiyaz Sahibi : CAViT ORAL 
U. Neıriyat Müdirü: Avukat l 

Rifat Y AVERO(';LU 
Buıldıiı yer : BUGON Mı.Ll:ı•'" 
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